
REGLAMENT DE FORMACIÓ DEL PAS 
(aprovat en mesa tècnica de data 11.03.04) 

 
 
 

1. CLASSIFICACIÓ DELS CURSOS. 
 

1.1. Els cursos de formació del PAS organitzats per la Universitat d'Alacant es classifiquen en: 
 
A. Obligatoris: Aquelles accions de formació o reciclatge necessàries per a l'adequat 
compliment de les tasques pròpies del lloc de treball. 
 
B. Voluntaris: 
 
B.1. Relacionats amb el lloc de treball. 
 
B.2. Dirigits a la promoció professional (per formar part d'un procés selectiu per a la promoció 
o per estar organitzats amb la fi específica de preparació de proves de selecció). 
 
B.3. Orientats a la formació personal. 

 
2. HORARIS I COMPENSACIÓ HORÀRIA. 
 

2.1. Els cursos contemplats en l'apartat A del punt 1.1. haurien de realitzar-se dins de la jornada 
laboral. Quan de forma excepcional es realitzen fora de l'horari de treball procedirà una 
compensació horària equivalent a les hores del curs. 
 
2.2. Els cursos de l'apartat B.1. tindran una compensació horària d’1 hora i es realitzaran 
preferentment fora de la jornada laboral, excepte circumstància que ho impedisca, en aquest 
cas es recuperaran les hores que procedisquen de manera que es mantinga la citada 
compensació horària. 
 
2.3. Els cursos contemplats en els apartats B.2. i B.3. haurien de realitzar-se fora de la jornada 
laboral sense que en aquests casos corresponga compensació horària alguna. 
 
2.4. El Servei de Gestió de Personal serà l'encarregat de vetlar perquè les compensacions 
horàries contemplades en els apartats anteriors es realitzen de la forma que menys es ressenta 
el Servei, i atenent, en la mesura del possible, a les preferències dels interessats. 

 
3. CERTIFICACIONS. 
 

3.1. Podran obtindre’s dos tipus de certificats: 
 

A. Certificat d'assistència: per assistir almenys al 85% d'hores totals del curs. 
 
B. Certificat d'aprofitament: per superar una prova que haurà de realitzar-se a la finalització 
del curs. Per a l'obtenció d'aquest certificat no serà preceptiu haver completat cap nombre 
d'hores d'assistència al curs. 

 
4. HOMOLOGACIÓ. 
 

La Universitat d'Alacant, a través de la Comissió de Formació, podrà homologar, a la vista de 
la documentació aportada pels sol·licitants, cursos externs que no estiguen homologats per 
altres Administracions Públiques. En tot cas aquestos cursos haurien de complir uns mínims 
requisits de contingut, durada, etc, i requeriran així mateix un informe tècnic favorable emés 
per especialistes en la matèria que es tracte a requeriment de la Comissió de Formació. Aquesta 
homologació produirà efectes en tot cas per als concursos que es convoquen amb posterioritat 
a la mateixa. 



 
5. COMISSIÓ DE FORMACIÓ. 
 

5.1. COMPOSICIÓ 
 
• President: El Gerent o persona en qui delegue. 
 
• Vocals: 
 

o 1 vocal proposat per cadascuna de les seccions sindicals amb presència en la Taula 
Negociadora de la Universitat. 
 
o Un nombre igual de vocals als de l'apartat anterior a proposta de l'Administració un 
dels quals serà necessàriament el Director del Servei de Selecció i Formació, que actuarà 
com Secretari. 

 
La comissió podrà incorporar assessors si ho estima oportú. 
 
5.2. FUNCIONS: 
 

• Informar la proposta de pla de formació que anualment haurà de presentar la Gerència. 
 
• Proposar a la Gerència les accions de formació que estime oportunes. 
 
• Vetlar per la qualitat dels cursos quant a continguts, metodologia, professorat, etc. 
 
• Realitzar el seguiment de les accions formatives contemplades en el Pla de Formació i 
proposar a la Gerència les mesures que estime oportunes per a la millora d’aquest. 
 
• Informar la proposta de resolució de les sol·licituds de subvenció per a participar en 
accions formatives externes. 
 
• Ser informada de la distribució del pressupost destinat a formació del PAS. 
 
• Resoldre les sol·licituds d'homologació de cursos per al que haurà de contar amb 
l'assessorament tècnic que s'estime oportú. 
 
• Qualssevol altres que en l'àmbit de la formació estime pertinents, sempre que no entren 
en conflicte competencial amb altres òrgans o unitats. 

 
6. AVALUACIÓ I SEGUIMENT. 
 

6.1. A la finalització de cada curs el Servei de Selecció i Formació passarà als assistents una 
enquesta d'avaluació del curs (continguts, professorat, metodologia...) i així mateix recaptarà 
de cada professor un informe relatiu al curs que s'ajustarà a un model determinat. Tant el 
qüestionari de l'enquesta com el model d'informe haurien de ser aprovats per la Comissió de 
Formació. 
 
6.2. El Servei de Selecció i Formació presentarà anualment a la Comissió de Formació una 
memòria en la qual s'arreplegaran les accions formatives realitzades, el cost de les mateixes, 
els resultats de les avaluacions dels cursos i dels alumnes, i totes  aquelles dades que es 
consideren d'interès. 
 
6.3. El Servei de Selecció i Formació elaborarà i mantindrà una base de dades de formació que 
permeta tenir tota la informació sobre els cursos, acreditacions i homologacions relatius a tot 
el personal d'administració i serveis. 

 
 



7. FORMACIÓ EXTERNA. 
 

7.1 En el pressupost de cada exercici corresponent al programa d'actuació denominat: 
“Pla de Formació del PAS”, es contemplarà una partida a fi de subvencionar la participació 
del PAS de la Universitat en accions formatives organitzades per altres centres o institucions. 
 
7.2 Correspon a la Comissió de Formació informar les sol·licituds de participació en accions 
formatives externes, i a la Gerència la resolució d’aquestes. 

 
8. PROCEDIMENT. 
 

El procediment per a participar en qualsevol de les accions formatives recollides en el 
present Reglament és el següent: 
 

a) Sol·licitud o convocatòria segons es tracte de cursos voluntaris o obligatoris. 
 
b) Les sol·licituds per a assistir als cursos que es desenvolupen durant la jornada de treball 
haurien d'anar acompanyades de l'informe del Director del Servei o Cap de la Unitat a la qual 
pertanga el sol·licitant. No obstant això, el Servei de Selecció i Formació podrà recaptar dels 
anteriors la informació complementària que si escau estime oportuna. 
 
c) El Servei de Selecció i Formació elaborarà la proposta de grups i torns de manera que puga 
atendre's, sempre que açò fóra possible, tota la demanda o la necessitat plantejada, segons els 
casos. 

 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 

En tant que s'incorpora a la normativa corresponent els criteris de valoració dels cursos en els 
concursos per a la provisió de llocs de treball, les comissions corresponents observaran les 
següents normes: 

 
1. Tindran la possibilitat de ser valorats en concursos, d'acord amb l'especificat en les 
convocatòries corresponents, els cursos contemplats en l'apartat B.1. del punt 1.1 i els 
contemplats en l'apartat A del citat punt que complisquen almenys una de les condicions 
següents: 
 

a) que siguen obligatoris per al lloc de treball al que s'opta. 
 
b) que pertanguen a les àrees de cultura organitzativa i tècniques de gestió o gestió 
administrativa. 
 
c) que corresponguen a la mateixa àrea de formació específica del lloc al que s'opta. 
 

2. La valoració dels cursos organitzats per altres administracions públiques distintes de la 
Universitat d'Alacant i no homologats es realitzarà per les Comissions de valoració basant-
se en la temàtica i el nivell de continguts dels mateixos. 
 


